
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SEM VÍNCULO. RECURSO.
TEMPESTIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
AUXÍLIO DOENÇA INSS. APRESENTAÇÃO FORA PRAZO MARCAÇÃO PERÍCIA MÉDICA.
PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO PELO RESSARCIMENTO.
RESOLUÇÃO NORTEIA PROCEDIMENTO. CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO
STF NO SENTIDO CONTRÁRIO. INCABÍVEL DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ.
ERRO OPERACIONAL. MÁ APLICAÇÃO LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DO
RECEBIDO INDEVIDAMENTE REQUER PROVA. MÁ-FÉ. DESONESTIDADE. CONHECIMENTO
DA NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FUNDAMENTOU O ATO
VICIADO. PROVIMENTO AO RECURSO.
I - Recurso administrativo interposto por servidor, sem vínculo efetivo, onde se discute a responsabilidade da
Administração pelo indeferimento de pedido de auxílio doença levado ao INSS, apresentado fora do prazo
para a marcação da perícia médica, conforme determina a Resolução CJF nº 159/2011.
II – Recurso é tempestivo.
III- O Recorrente, aproximadamente 90 dias depois, fora notificado pelo pela Diretoria do Nucre/SJMG para
ciência acerca da necessidade de ser submetido à perícia médica do INSS, com vistas à obtenção do auxílio-
doença.
IV – A Administração não tinha uma rotina previamente estabelecida para orientar tempestivamente os
servidores nessa posição e encaminhá-los ao INSS, conforme informa o Supervisor da Seção de Pagamento
de Pessoal.
V – Consolidada é a jurisprudência do STJ no sentido de ser incabível a devolução de valores recebidos de
boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração.
VI – Desde o julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, a Primeira
Seção do STJ firmou esse entendimento.
VII – O STF também firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo
TCU – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de
dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável,
embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente.
VIII - A Administração, para cobrar o montante recebido indevidamente, limita-se a provar a má-fé do
administrado, precisa demonstrar a desonestidade do servidor ou seu amplo conhecimento da natureza
precária da decisão que originariamente fundamentou o ato viciado.
IX – Portanto, ante o caráter alimentar da verba remuneratória recebida de boa-fé pelo servidor, considerando
o pagamento ter sido efetuado sem sua participação, por conta de erro operacional e má aplicação da lei por
parte da Administração, descabe a restituição do valor percebido ao Erário, com base na consolidada
jurisprudência do STJ e no entendimento do STF.
X – Recurso a que se dá provimento.
 

A C Ó R D Ã O
Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 07.05.2020.

 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
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Relator
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de Recurso Administrativo (7665111) interposto pelo servidor Márcio de Freitas Manna, Diretor da
Secretaria da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia-MG, ocupante de cargo em comissão,
sem vínculo efetivo, em face da Decisão da Diretoria do Foro/SJMG (7829308), que manteve a determinação
de reposição ao Erário, quando ele recebeu – em licença médica – além de 15 dias, no período de
26/06/2018 a 26/07/2018, o valor integral da remuneração pela Justiça Federal.

2. Na Solicitação nº 7097389, o servidor informou que para realizar a perícia médica no INSS precisaria
entregar o formulário de Requerimento de Benefício por Incapacidade devidamente preenchido e assinado, no
qual tem uma parte relativa ao Atestado de Afastamento do Trabalho que precisava ser preenchida, assinada e
carimbada pelo empregador.

3. Com efeito, esclareceu que conquanto tenha conduzido o atestado e o relatório médico ao Nucre/SJMG
(7234314), foi anotado o registro do seu afastamento, no período de 26/06 a 26/07/2018, sem qualquer
objeção ou pedido de encaminhamento dele à perícia médica da Previdência Social.

4. Ainda, em sua Manifestação (7234314), destacou que na decisão proferida pelo INSS o Órgão não
conheceu do direito dele ao pagamento do benefício de auxílio doença, sob o fundamento de que a Data do
Início do Benefício - DIB seria posterior à Data da Cessação do Benefício – DCB, embora tenha reconhecido
sua incapacidade para o trabalho no período do afastamento, encerrado em 26/07/2018.

5. Assim sendo, somente em 28/09/2018, vê-se o Supervisor da Seção de Pagamento de Pessoal/SJMG, na
informação nº 6895300, manifestando-se acerca desse fato à Diretoria do Nucre/SJMG, como segue, verbis:

“Levo ao conhecimento de V.Sa. o registro de licença médica superior a 15 dias, período de 26/06 a
26/07/2018, para o servidor MARCIO DE FREITAS MANNA, ocupante de cargo em comissão sem vículo
efetivo com o serviço público.
Conforme estabelece o §1º do Art.12 da Resolução 159/2011-CJF, como o referido servidor está vinculado
ao Regime Geral de Previdência Social, somente os primeiros quinze dias da licença serão remunerados pela
SJMG. No §2º do mesmo artigo, está previsto que o servidor deve ser encaminhado à perícia médica do
INSS a partir do 16º dia.
Pensando em casos futuros, sugiro que seja definida rotina, em conjunto com o NUBES, com o propósito
de encaminhar o servidor ao INSS e comunicar a SEPAG, imediatamente após o protocolo da licença
médica.
Sugiro, ainda, verificar se é o caso de cientificar e orientar o servidor a requerer o auxílio-doença junto ao
INSS.
Como se trata de caso incomum, consulto se devemos iniciar procedimento para regularizarmos o
pagamento da competência julho/2018, tendo em vista que o servidor recebeu a remuneração integral
naquele mês.” (Grifo meu)

6. Nessa esteira, argumentou o seguinte: “... é de se registrar que não houve o encaminhamento à
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perícia médica do INSS a partir do 16º dia, conforme prevê o §2º do art. 12 da Resolução
159/2011-CJF, tendo tal omissão motivado o indeferimento do pedido de benefício pelo INSS.”.

7. Por isso, ponderou “... não haver regularização a ser feita no pagamento da competência de
julho/2018, como determinou a Senhora Diretora do Nucre no despacho 6909418 do presente
SEI, sob pena desse servidor ficar sem receber qualquer remuneração a partir do 16º dia do
afastamento até o dia 26/07/2018, motivo pelo qual venho requerer a manutenção do pagamento
realizado pela SJMG na competência de julho/2018, além do que trata-se de verba alimentar.”,
bem como juntou o comprovante nº 7235314, onde resta demonstrado o indeferimento do pedido
pelo INSS, de 23/11/2018.

8. Em que pese isso, a Decisão da Diretoria do Foro/SJMG (7829308) foi por manter a
determinação de reposição ao erário, com fundamento no art. 60, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, na
Resolução nº 159/2011 do CJF, art. 12, §1º, e no precedente do TCU – Acórdão n. 64/2005 -
Plenário.

9. Assim adveio o Recurso nº 7894431, onde requereu o seguinte, verbis:

“1) O recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, para suspender a ordem de desconto em folha
de pagamento até o julgamento definitivo deste recurso;
2) A reforma da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas
Gerais no presente PA-SEI 0022865-54.2018.4.01.8008 (7829308), a fim de que seja revogada a determinação
de reposição ao erário dos valores correspondentes ao período que excedeu ao 15º dia de afastamento,
suspendendo ou repondo o desconto em folha se já realizado, em razão da omissão da administração no
encaminhamento do servidor à perícia médica, sob pena de locupletamento ou enriquecimento ilicito da
administração.
Termos em que pede e espera provimento.”
 

10. Na Decisão nº 7984668, a Diretoria do Foro da SJMG entendeu por conhecer do recurso, por ser
tempestivo, e atribuir efeito suspensivo aos descontos sobre a remuneração do Recorrente - dada a natureza
alimentar - até a decisão do E. Conselho de Administração do TRF da 1ª Região.

11. A E. Presidência, no Despacho PRESI (8468605), fez a remessa à DIGES para distribuição do feito a um
dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
 

VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SEM
VÍNCULO. RECURSO. TEMPESTIVO. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AUXÍLIO
DOENÇA INSS. APRESENTAÇÃO FORA PRAZO MARCAÇÃO
PERÍCIA MÉDICA. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR.
DECISÃO PELO RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORTEIA
PROCEDIMENTO. CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO
STF NO SENTIDO CONTRÁRIO. INCABÍVEL DEVOLUÇÃO
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. MÁ
APLICAÇÃO LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DO
RECEBIDO INDEVIDAMENTE REQUER PROVA. MÁ-FÉ.
DESONESTIDADE. CONHECIMENTO DA NATUREZA PRECÁRIA
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DA DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FUNDAMENTOU O ATO VICIADO.
PROVIMENTO AO RECURSO.
I - Recurso administrativo interposto por servidor, sem vínculo efetivo,
onde se discute a responsabilidade da Administração pelo
indeferimento de pedido de auxílio doença levado ao INSS, apresentado
fora do prazo para a marcação da perícia médica, conforme determina a
Resolução CJF nº 159/2011.
II – Recurso é tempestivo.
III- O Recorrente, aproximadamente 90 dias depois, fora notificado pelo
pela Diretoria do Nucre/SJMG para ciência acerca da necessidade de ser
submetido à perícia médica do INSS, com vistas à obtenção do auxílio-
doença.
IV – A Administração não tinha uma rotina previamente estabelecida
para orientar tempestivamente os servidores nessa posição e
encaminhá-los ao INSS, conforme informa o Supervisor da Seção de
Pagamento de Pessoal.
V – Consolidada é a jurisprudência do STJ no sentido de ser incabível a
devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o
pagamento resultou de erro da administração.
VI – Desde o julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia 1.244.182/PB, a Primeira Seção do STJ firmou esse
entendimento.
VII – O STF também firmou entendimento no sentido de que, atendidos
os pressupostos estabelecidos pelo TCU – boa-fé do servidor;
ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem;
existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou
incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea,
da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos
indevidamente.
VIII - A Administração, para cobrar o montante recebido indevidamente,
limita-se a provar a má-fé do administrado, precisa demonstrar a
desonestidade do servidor ou seu amplo conhecimento da natureza
precária da decisão que originariamente fundamentou o ato viciado.
IX – Portanto, ante o caráter alimentar da verba remuneratória recebida
de boa-fé pelo servidor, considerando o pagamento ter sido efetuado
sem sua participação, por conta de erro operacional e má aplicação da
lei por parte da Administração, descabe a restituição do valor percebido
ao Erário, com base na consolidada jurisprudência do STJ e no
entendimento do STF.
X – Recurso a que se dá provimento.
 

Cuida-se de Recurso Administrativo (7665111) interposto pelo servidor Márcio de Freitas Manna,
Diretor da Secretaria da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia-MG, ocupante de
cargo em comissão, sem vínculo efetivo, onde se discute a responsabilidade da Administração
pelo indeferimento de pedido de auxílio doença levado ao INSS, apresentado fora do prazo para a
marcação da perícia médica após o 16º dia de afastamento do serviço por motivo de doença,
conforme determina a Resolução CJF nº 159/2011, art. 12, §2º, verbis:

“Art. 12. O servidor em licença para tratamento da própria saúde faz jus à sua remuneração, podendo
perceber a parcela correspondente à função comissionada ou ao cargo em comissão exercidos, desde que
permaneça na titularidade destes durante a fruição da licença.
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o serviço público vincula-se ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e apenas os primeiros quinze dias da licença de que trata o
caput deste artigo serão remunerados pelo órgão.
§ 2º A partir do décimo sexto dia de afastamento ininterrupto do trabalho, o servidor de que trata o § 1º
deste artigo será encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.” (Grifo meu)

 

2. Preliminarmente, o recurso é tempestivo, nos termos do art. 108 da Lei nº 8.112/1990.
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3. Da análise dos fatos, vê-se que o Recorrente somente em 01/10/2018 fora notificado - cerca de
90 dias depois do prazo - pelo Despacho nº 6909418 da Diretoria do Nucre/SJMG, para ciência
acerca da necessidade de ser submetido à perícia médica do INSS, com vistas à obtenção do
auxílio-doença referente ao período restante da licença, conforme transcrito abaixo, verbis:

 

“Considerando a informação SEPAG 6895300, dê-se ciência ao servidor acerca da necessidade de ser
submetido à perícia médica pelo INSS, com vistas à obtenção do auxílio-doença referente ao período
restante da licença.
Ao NUBES para conhecimento e providências quanto a eventos futuros dessa natureza.
À SEPAG para os procedimentos quanto à regularização do pagamento da competência de julho/2018.”

 

4. A pensar, a Administração não tinha uma rotina previamente estabelecida, como protocolo ou
manual, para orientar tempestivamente os servidores nessa posição e encaminhá-los ao INSS,
conforme disse, na Informação nº 6895300, o Supervisor da Seção de Pagamento de
Pessoal/SJMG.

5. Nesse contexto, há de se ressaltar a consolidada jurisprudência do STJ, desde o julgamento do
Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.244.182/PB, Relator Ministro Benedito
Gonçalves, de 10 de outubro de 2012, quando a Primeira Seção firmou o entendimento de que
não é devida a restituição de valores pagos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má
aplicação da lei por parte da Administração.

6. Por conseguinte, é incabível a devolução de valores recebidos pelo servidor público de boa-fé
se o pagamento resultou de erro da administração, a exemplo do que consta nos seguintes
Acórdãos daquela Colenda Corte: Relator Ministro Francisco Falcão, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.758.037-CE, de 21 de março de 2019; Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1412415/MG, de 06 de novembro de 2018; Relator
Ministro Og Fernandes, no julgamento do Recurso Especial nº 1.707.241 – DF, de 06 de setembro
de 2018, respectivamente, ora reproduzidos, verbis:

 

“EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO
DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE
INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de
valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa
solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A
restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do
reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido.”
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. 2. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido da
impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista Previdenciária de boa-fé,
por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba. 3. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da
parte, quanto ao conteúdo da decisão, não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos
específicos, e não podem ser ampliados. 4. Embargos de Declaração do ESTADO DE MINAS GERAIS
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rejeitados.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE
VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ. REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE
REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação genérica de violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, configurada quando o
jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não
comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula
284/STF. 2. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento
resultou de erro da administração. 3. "A determinação de restituição dos valores eventualmente já
descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido" (AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017). 4. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (Grifos meus)

 

7. Assim sendo, é imperativo reconhecer a precedência que a jurisprudência do STJ materializou
para afastar a retroatividade da invalidação do ato de pagamento feito pela Administração ao
Recorrente, de modo a isentá-lo de devolver o valor recebido por falha de procedimento de sua
parte.

8. Não bastasse, a Colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS
nº 34.243 AgR/DF, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, de 07 de março de 2017, pronunciou-
se sobre essa matéria nos seguintes termos, verbis:

“Ementa
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU QUE
RECONHECEU A ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA IMPETRANTE DO
ÍNDICE DE 84,32% ALUSIVO AO PLANO COLLOR. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 287/STF.
1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar
especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF).
Precedente.
2. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e
pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da
vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida;
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores
percebidos indevidamente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. 2ª
Turma, Sessão Virtual de 24.2 a 6.3.2017.”
 

 
9. Desta feita, a Administração, para cobrar o montante recebido indevidamente, limita-se a ter que provar a
má-fé do administrado (exemplo: o recebimento em dobro pelo servidor do mesmo valor remuneratório nas
esferas administrativa e judicial), ou seja, precisa demonstrar a desonestidade do servidor ou seu amplo
conhecimento da natureza precária da decisão que originariamente fundamentou o ato viciado.

10. Portanto, concluo que, ante o caráter alimentar da verba remuneratória recebida de boa-fé pelo servidor
Márcio de Freitas Manna, considerando o pagamento ter sido efetuado sem sua participação, por conta de
erro operacional e má aplicação da lei por parte da Administração, descabe a restituição do valor percebido
ao Erário, com base na consolidada jurisprudência do STJ, originária do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia nº 1.244.182/PB, firmada no Recurso Especial nº 1.758.037-CE, EDcl no AgInt no REsp nº
1412415/MG, Recurso Especial nº 1.707.241 – DF -, e no entendimento do STF no julgamento do MS nº
34.243 AgR/DF.
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Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Administrativo.

É como voto.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador Federal,
em 30/04/2020, às 15:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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